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KATAPENGANTAR

Puji dan syukur penulis kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas segala berkat

dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan

dalal11 mel11peroleh gelar sarjana di fakultas kedokteran, Universitas Kristen

Maranatha, Bandung.

Penulis l11enyadari selesainya skripsi ini bukanlah sel11ata-mata karena

keman1puan sendiri, melainkan banyak pihak yang membantu sehingga skripsi ini

dapat selesai. Tanpa bantuan l11ereka, baik dalam hall110ril maupun materiil, baik

secara langsung maupun tidak langsung, penulis tidak akan dapat menyelesaikan

skripsi ini. Karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa

teril11a kasih sebesar-besamya kepada :

1. Dr Lukas Tanubrata. SpS, selaku Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas

Kristen Maranatha.

2. Drg Donny Pangemanan, SKM., selaku pembimbing I atas dukungan,

bantuan, dan arahannya serta l11eluangkan waktu untuk membimbing

penulis hingga terselesainya skripsi ini.

3. Ora. Tri Rahma Susilawati, selaku kepala SMU Kristen BPPK yang telah

menerima dan memperbolehkan penulis untuk mengadakan penelitian ini.

4. Guru dan StafTU di lingkungan SMU Kristen BPPK yang tidak bisa kami

sebutkan satu persatu atas kesediaannya membantu kami dan memberikan

informasi yang dibutuhkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan..

5. Ira Suryana, yang menyediakan waktunya menemani penulis "berkeliling"

Bandung untuk mencari tempat melakukan penelitian.

6. AAG Adi P;)rathama, untuk kesediannya membantu penulis dalam

ptnyusunan skripsi ini.
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7. Tessy, Agnes, Ira, Wulan, Tornyeko, Arief, Arisakti yang telah besedia

rnernbantu penyebaran kuesioner.

8. Seluruh ternan-ternan, baik di dalam rnaupun di luar perkuliahan yang

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas doa dan bantuan yang

dibcrikan kepada penulis.

9. Papa, Mama dan adik-adik penulis Anton, Tommy dan David yang selalu

rnernberi semangat, motivasi, doa dan dukungan material sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segal a kebaikan yang diberikan

kepada penulis, dan semoga skripsi ini berguna untuk memperluas pengetahuan

kita dan dapat berguna bagi yang membutuhkan.

Bandung, Desember 2004

Edmonson Daniel A.Walanda
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